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 فتاوى شیخ اإلسالم هللا �حفظك رقم سبعة.

 طالب:...
 هذا. نعم ،ي قبلهاالتهناك 

 طالب:...
 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

للهم اغفر االحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین، 
 .لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام

هللا  صلى-النبي  م هللا الرحمن الرحیم: �تاب اإل�مان. �اب اإل�مان: وقول: "�س-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  
 َمعَ  اًناِإ�مَ  {ِلَیْزَداُدواوهو قول وفعل و�ز�د و�نقص، قال هللا تعالى:  ،»بني اإلسالم على خمس«: -علیه وسلم

 ُهًدى َزاَدُهمْ  ْوااْهَتدَ  َوالَِّذینَ {، ]٧٦:مر�م}[ُهًدى اْهَتَدْوا ِذینَ الَّ  للااَُّ  َوَ�ِز�دُ {، ]١٣:الكهف}[ُهًدى {َوِزْدَناُهمْ  ،]٤:الفتح}[ِإ�َماِنِهمْ 
، ]١٢٤:التو�ة}[ِإ�َماًنا َهِذهِ  َزاَدْتهُ  �ُُّكمْ {أَ ، وقوله: ]٣١:المدثر}[ِإ�َماًنا آَمُنوا الَِّذینَ  {َوَ�ْزَدادَ ، ]١٧:محمد}[َتْقواُهمْ  َوآَتاُهمْ 
 ِإ�َماًنا ِإالَّ  ُهمْ َزادَ  {َوَما، وقوله تعالى: ]١٧٣:عمران آل}[ِإ�َماًنا َزاَدُهمْ فَ  {َفاْخَشْوُهمْ  : -جّل ذ�ره -وقوله

 .]٢٢:األحزاب}[َوَتْسِلیًما
، ائض وشرائعوالحب في هللا والبغض في هللا من اإل�مان، و�تب عمر بن عبد العز�ز إلى عدي بن عدٍي: إن لإل�مان فر  

ا لكم حتى �مان، ومن لم �ستكملها لم �ستكمل اإل�مان، فإن نعش فسأبینهوحدوًدا وسنًنا، فمن استكملها استكمل اإل
ال معاذ: ، وق]٢٦٠:قرةالب}[َقْلِبي ِلَیْطَمِئنَّ  {َوَلِكنْ تعملوا بها، و�ن أمت فما أنا على صحبتكم �حر�ص. وقال إبراهیم: 

ا مى حتى یدع یبلغ العبد حقیقة التقو  اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: الیقین اإل�مان �له. وقال ابن عمر: ال
 اًجا سبیالً حاك في الصدر، وقال مجاهد: شرع لكم أوصیناك �ا محمد و��اه دیًنا واحًدا، وقال ابن عباس: شرعًة ومنه

 وسنة".
 �عده اقرأ. ما
 �اب دعاؤ�م إ�مانكم"."

ال  ،توجد في �ثیر من الروا�ات المعتمدة وال ،االختالف في لفظ �اب هل هي موجودة أو غیر موجودة. أنكرها �ثیٌر منهم
 .موجودة في روا�ة أبي ذر فأثبتوهاتوجد لفظ �اب، لكنها 

 -همارضي هللا عن-حدثنا عبید هللا بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفیان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر "
، مًدا رسول هللاشهادِة أن ال إله إال هللا وأن محبني اإلسالم على خمس: «: -صلى هللا علیه وسلم-قال: قال رسول هللا 

 ".»و�قام الصالة و�یتاء الز�اة والحج وصوم رمضان
أشرنا ف ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین، أما �عد ،الحمد هلل رب العالمین

ستحال أن بل ا ...نا علیها الحتجنا إلىر لنا فیها بدء الوحي لو استمر سا�ًقا إلى أن الطر�قة في الشرح المطّولة التي تناو 
 ینتهي الكتاب بهذه الطر�قة، فإذا �ان بدء الوحي سبعة أحادیث، �م استغرق شرحه؟

 طالب:...
 كم؟

 طالب:...
ة أبواب الدین، سنتین وأر�عة أشهر. فماذا عن �تاب اإل�مان؟ وهو أكثر مطالب، �تاب العلم، العبادات، المعامالت، �قی

�عني ما شرحناه هو في حقیقته ال �مكن نسبته إلى ما �قي، نعم في شرحنا لسبعة أحادیث �أننا شرحنا مائة حدیث؛ ألننا 
نتكلم على األطراف في الموضع األول، ففي حدیث عمر شرحنا من الصحیح سبعة أحادیث؛ ألنه �سبعة مواضع، الحدیث 

إننا  :بنا المائة حدیث إلى سبعة آالف وز�ادة وجدنا أنها ال شيء �النسبة لما �قي، فقلناالذي یلیه �ذلك، وهكذا، فإذا نس
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وُ�ؤَتى  ،لینضبط، وتتحدد معالمه ،، و�ن �ان مختصًرا لینضبطانختصر في الشرح، ثم ترددُت في أن �كون الشرح مكتو�ً 
لعرضة األولى قبل خمس أو ست سنوات، فرأیت على ُجمله �التساوي، أو �كون مرسًال هكذا �ما �نا نشرح البخاري في ا

أن الشرح المرسل بدون �تا�ة و�دون تقیید قد ال ینضبط، یذهب الوقت في مسألة واحدة، وُتتَرك مسائل، ونظیر ذلك 
و�ترك ما هو أهم منها، و�ذا �ان قّید  ،الخطیب في یوم الجمعة، إذا �ان یلقي إلقاًء تجده �ستطرد في �عض المسائل

  .أو قّید عناصرها تجده یتكلم علیها �التساوي  الخطبة
نستمر  الَقتاد، صعب أن ق وعلى �ل حال الطر�قة السا�قة التي تناولنا فیها بدء الوحي شرًحا مفصًال الظاهر أن دونها خر 

�عني لو  ،قًال مست ابهذه الطر�قة �أننا شرحنا �تا�ً  او�ن �ان وجهة نظر �عض اإلخوان أننا إذا أخذنا �تا�ً  ،بهذه الطر�قة
اب األخرى وفیه خیر، واألبو  ،اقتصرنا على �تاب اإل�مان بهذه الطر�قة وأخذ علینا عشر سنوات مثًال �قولون: هذا فیه فائدة

 أ�ًضا لها حظ من النظر، لكن یبقى أن الكتاب یبقىوسلیمة  ،ُتدَرك إما من الكتب أو من دروس أخرى، هذه وجهة نظر
شروح الصحیح، أكثر شروح الصحیح تجد الشارح �ستطرد في أوله ثم ینقطع ال شيء، أو  �ما هو شأن أكثر امخرومً 

م �عد ثتجده �جلب على أوائل الكتب  ،غیر مقبول، �كون مجرد تعلیقات �سیرة، وهذا شأن �ثیر من المصنفین ُ�جِمل إجماًال 
 ح و�تب التفسیر أ�ًضا شواهدها على هذا، و�تب الشرو ، ثم تجده �ختصر اختصاًرا مخال� ذلك �مل، و�یأس من اإلكمال

ا  .الكالم �ثیرة جد�
ر، ومثل یندر أن تجد �تاً�ا متوازًنا، تجده في أوله مثل آخره، �شرح أول حدیث مثل آخر حدیث، مثل فتح الباري هذا نادف 

لى التوازن. فنأتي ع تفسیر القرطبي، �شرح أول سورة مثل آخر سورة بنفس الَنَفس هذا نادر، فتحتاج المسألة لشيء من
الشرح،  جمیع ألفاظ وُجمل الكتاب، �طر�قٍة أوجز مما سلكناه في بدء الوحي. ورأیت أن التقیید أ�ًضا �ضبط لنا المنهج في

 وم تقرر عندي�ه �الكتاب إلى اآلن، لكن مع ذلك الی اخاص�  ائً أنا ما قیدت شیأني ال ُأقّید، و�ن �انت الفكرة في أول األمر 
رص ب؛ ألني وأنا أطالع في الشروح رأیت أن المسألة ال تنضبط، �ل جملة مما یذ�ره أهل العلم تجد اإلنسان �حأني أكت

لعلم أن اعلیها، و�بخل بتضییعها، �عني �ضن بها أن تضیع بدون تقیید، ولو �ان هذا التقیید موجًزا؛ ألنه �فتح لذهن طالب 
 �سترسل في �حثها أو في فهمها.

خ، ودة في �عض النس: �سم هللا الرحمن الرحیم، وهذه تقدمت في أول الكتاب، وهي موج-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  
مة على   الروا�ات: �سم هللا الرحمن الرحیم �تاب اإل�مان. وفي ،ترجمة الكتاب، وفي �عضها مؤخرة، �عض النسخمقدَّ

ثم  ،اإلمام البخاري في جمیع �تب جامعه، یذ�ر البسملة�عضها: �تاب اإل�مان، �سم هللا الرحمن الرحیم. وعلى هذا جرى 
ًنا �اب رجمة، وأحیا، واألبواب أحیاًنا تكون متا، ثم یتبع هذه الترجمة بتراجم فرعیة یذ�ر فیها أبوا�ً ایذ�ر الترجمة الكبرى �تا�ً 

م ذ�ره �كون �منزلة الفصل من الباب الذي قبله، والتق  لة والترجمةد�م والتأخیر بین البسمبدون ترجمة، وهذا الباب �ما تقدَّ
  موجود في �عض الروا�ات والعكس.

م بین یدي الكالم، �ما جاء في الخبر المختلف  م البسملة مشى على األصل، وأن البسملة ُتقدَّ ي فالمقصود أن من قدَّ
على  إذا قدمناها �البسملة حقیقیة تقد�م حقیقي هنا، البداءةالف »كل أمر ذي �ال ال ُیبدأ فیه ببسم هللا«تحسینه أو تضعیفه: 

مثا�ة اسم إن هذا نظیر ما جاء في القرآن، فالترجمة � :الترجمة �تاب، و�ذا قدمنا الكتاب �تاب اإل�مان على البسملة قالوا
م على البسملة في المصحف، في جمیع سور القرآن، �عني في القرآن تجد مثًال �قول: سور  ة السورة، واسم السورة مقدَّ

�عض الروا�ات �تاب اإل�مان،  ، نظیر ما جاء في]٢:الفاتحة}[اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  هللَِِّ  اْلَحْمدُ {اتحة، �سم هللا الرحمن الرحیم، الف
مت البسملة �ما هي في �ثیر من الروا�ات المعتمدة على �تاب اإل�مان �انت ا لبداءة �سم هللا الرحمن الرحیم، و�ذا ُقدِّ

 .حقیقیة �البسملة
ى �ل حال سواء ُبدئ �البسملة أو �الترجمة ثم البسملة األمر سهل؛ ألن البداءة إما أن تكون مطلقة، أو نسبیة، بداءة وعل 

ْحَمنِ  للااَِّ  ِ�ْسمِ  َوِ�نَّهُ  ُسَلْیَمانَ  ِمنْ  ِإنَّهُ {مطلقة أو نسبیة،  ِحیمِ  الرَّ �عني هل ُبدئ الكتاب �البسملة؟ هذا  ]٣٠:النمل}[الرَّ
إلى هرقل، �عني في  -علیه الصالة والسالم-ه المسألة شرحناها وقررناها في حدیث هرقل، في �تاب النبي هذو  ،الموضوع
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ْحَمنِ  للااَِّ  ِ�ْسمِ  َوِ�نَّهُ  ُسَلْیَمانَ  ِمنْ  ِإنَّهُ {سورة النمل حینما قالت بلقیس:  ِحیِم الرَّ هل حصل البداءة �البسملة في  ]٣٠:النمل}[الرَّ
 حكا�ة عن الكتاب؟ الكتاب نفسه ال في ال

 طالب: .........
اب عن مبدأ ما �منع؛ ألنها تحدثت عن الكت هما �منع أن تكون البداءة حقیقیة في الكتاب �سم هللا الرحمن الرحیم؟ ما فی هفی

وء بدمشأ الكتاب وأنه من سلیمان، وأن سلیمان افتتحه ببسم هللا الرحمن الرحیم. فالذي ینظر إلیه �قول: هو نالكتاب وم
م ع ،وهذه حقیقته وواقعه ،�البسملة بال شك م منشؤه ومبدؤه ال �عني أن هذا الكالم مقدَّ وهذا  ،لى البسملةوالتعبیر عنه و�ن ُقدِّ
م الكالم فیه.   تقدَّ

ف إلیه. واإل�مان مضا ،إنه خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: هذا �تاُب اإل�مان، �تاب مضاف :كتاب اإل�مان، أوًال: �تاب قالوا
ذ، واألخذ خوجّوزوا نصبه بتقدیر: اقرأ �تاَب اإل�مان. أو ُخذ �تاَب اإل�مان، أو هاك �تاَب اإل�مان. هاك �تاَب اإل�مان. 

إلى آخر �المه. على  ..هاك حروف الجر وهي من إلى ،هنا وهاك �معنى خذ مثل ما قال ابن مالك: هاك حروف الجر
 فرق بین خذ وهاك؟ هفیهل على ما ذ�رنا.  كل حال األكثر على أنه مرفوع، وجّوزوا نصبه

 طالب:...
 فرق؟ هنعم، �معنى خذ. لكن من حیث المعنى فی

 ... طالب:
لفرق؟ عرفنا ا ]١٠٣:التو�ة}[َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ {هاك إذا �انت �معنى خذ، من المتكلم، وخذ من المتكلم ومن غیره، 

  خذ من المتكلم.أي �معنى خذ من أموالهم صدقة، إنما هاك  ما �مكن أن تقول: هاك من أموالهم صدقة
اب هذا وفي هذا الكت ،�تاب اإل�مان، الكتاب عّرفناه وشرحناه و�سطنا القول فیه في مناسبات �ثیرة، لكنه في هذا الدرس 

خاري ما قال: إن البأول وروده في الكتاب، واألول بدء الوحي لیس �كتاب، و�نما هو �اب، ذ�ر هذا الحافظ ابن حجر، حین
عه ، وهذا خالف ما وضاجعل بدء الوحي �المقدمة للكتاب، والمقدمة ال ُتترجم �كتاب، و�ن �ان �عض النسخ جعلوه �تا�ً 

علیه مؤلفه، إنما بدء الوحي �اب ولیس �كتاب، وذ�رنا في أطراف حدیث هرقل أن الحافظ ابن حجر في �عض أطراف 
 كالم في �تاب بدء الوحي، ما قال هذا؟حدیث هرقل قال: وقد استوعبنا ال

 ... طالب:
في  العهد قر�ب، العهد قر�ب، قال: وقد استوفینا الكالم على هذه المسألة في �تاب بدء الوحي، والحافظ ابن حجر نفسه

مة للكتاب مة ال ُتستف ،فتح الباري قال: إن البخاري لم �ستفتح بدء الوحي �كتاب؛ ألنه جعله �المقدِّ  كتاب. فهذا�تح والمقدِّ
عن  أول ورود هذه اللفظة في الصحیح، و�ن �نا شرحناها في مناسبات �ثیرة ال مانع؛ ألن هذا الكتاب سوف �خرج مستقالً 

 .غیره، �حتاج إلى التعر�ف �اللفظ
ب أصلها ادة الَكتْ الم �تاب، فكتاب �قولون: مصدر، َ�َتب �كتب �تاً�ا و�تا�ة وَ�ْتًبا. َ�َتب �كتب �تاً�ا و�تا�ة وَ�ْتًبا. وأصل 

ات تماع الكلمالج ؛�تا�ًة و�ْتًبا :�تیبة، وقیل للكتا�ة :الجمع، الجمع، �قال: تكتب بنو فالن إذا اجتمعوا، قیل لجماعة الخیل
 لكن فیه داللة على المراد. ا،والحروف، �قول الشاعر و�ن �ان ُمِسف� 

 طالب:...
 ال ما هو بهذا.

ـــــــــــــ ـــــــــــــأتمنن فزار�� ـــــــــــــهال ت ـــــــــــــوت �    ا خل
 

ــــــــــى قلوصــــــــــك واكتبهــــــــــا �أســــــــــیاري    عل
 

 وأما الحر�ري في مقاماته �قول:
ـــــــا أنـــــــاملهم خطـــــــت ومـــــــا و�ـــــــاتبین    حرًف

 

 الكتــــــــــب فــــــــــي ُخــــــــــطَّ  مــــــــــا قــــــــــرؤوا وال 
 

 �اتبین؟ ن كیف �صیرو فال �قرؤون وال �كتبون 
ـــــــا أنـــــــاملهم خطـــــــت ومـــــــا و�ـــــــاتبین    حرًف

 

 الكتــــــــــب فــــــــــي ُخــــــــــطَّ  مــــــــــا قــــــــــرؤوا وال 
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راد �جمعون بین صفائح الجلود، و�خرزونها، �قال: �تب السقاء والمزادة إذا خرزهما، والم �عني بذلك الخراز�ن؛ ألنهم
 الجامع لمسائل اإل�مان. الكتاب هنا المكتوب، اسم المفعول�
من �قول األزهري: مصدر آمن یؤ  ،�تاب مضاف واإل�مان مضاف إلیه، واإل�مان في اللغة �ما في التهذیب لألزهري  :قلنا 

عناه مهو مؤمن، �قول األزهري: اتفق أهل العلم من اللغو�ین وغیرهم أن اإل�مان معناه التصدیق، أن اإل�مان إ�ماًنا، ف
، ثم قال األزهري �عد �الم ]١٤:الحجرات}[َناَأْسَلمْ  ُقوُلوا َوَلِكنْ  ُتْؤِمُنوا َلمْ  ُقلْ  آَمنَّا اَألْعَرابُ  َقاَلتِ {التصدیق، قال هللا تعالى: 

، لم ]١٧:یوسف[ }اِدِقینَ َص  ُ�نَّا َوَلوْ  َلَنا ِ�ُمْؤِمنٍ  َأْنتَ  {َوَما :عالى حكا�ة عن إخوة یوسف في مخاطبة أبیهمله: قال هللا ت
ق لنا. قال هللا تعالى حكا�ة عن إخوة یوسف. �صح أن نقول في القر  آن: �ختلف أهل التفسیر أن معناه: وما أنت �ُمصدِّ

 حكا�ة؟
 طالب:...

 القرآن �الم هللا. هو ما عندنا إشكال أن
 طالب:...

 هو مذاهب المبتدعة أن القرآن حكا�ة أو عبارة. 
 طالب:...

 ، حكا�ة-علیه السالم-حكا�ًة عن موسى  -جل وعال-نعم، حكا�ة أو عبارة، فهل في مثل هذا محظور؟ أن نقول قال هللا 
 عن فرعون، حكا�ة عن �ذا؟

 طالب:...
 في هذا؟ �عني شابهنا المبتدعة  ؟هل فیه إشكال

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
م حكا�ة عن موسى أو عن إخوة یوسف أو عن فرعون أو عن آدم إذا قلنا هذا الكال -جل وعال-قال هللا  :�عني إذا قلنا

 إن القرآن حكا�ة؟ :هل نكون شابهنا المبتدعة الذین قالوا
 طالب:...
 ن هذا مشبه لكالم المبتدعة.إ :؛ ألن �عض الناس �ستدرك مثل هذا الكالم. �قولانر�د فرقً 

 طالب:...
 إشكال. هما فی -جل وعال-إذا قلنا: قال هللا تعالى حكا�ًة فهو قول هللا 

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 طیب.

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 -جل وعال- والقائل لم �قل �قول المبتدعة، هو یثبت �الم هللا ،مشابهة للمبتدعة همشابهة للمبتدعة، ما فی ه�عني ما فی

تكلم �ه �حرف وصوت، هذا الكالم المنزَّل الموجود بین الدفتین هو �الم هللا، ولیس �حكا�ة  -جل وعال-حقیقًة، وأن هللا 
فیه ما هو حكا�ة عن عن  ،المحفوظ من الز�ادة والنقصان ،المنسوب إلیه حقیقة -جل وعال-عن �الم هللا، �الم هللا 

مشابهة لقول المبتدعة؛ ألن فیه من حیث البعد عن عباراتهم لو اسُتبِدلت �عبارة لم  هما فیأشخاص وعن أمم وعن أقوام، ف
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�ستعملها أهل البدع لكان أولى؛ ألن من �سمعها وهو ال �عرف الفرق ولم ُیَدقِّق و�معن النظر فیها قد یلتبس علیه األمر، 
 ُوِجد ما ینوب عنه و�قوم مقامه.و�ذا أوقع اللفظ في لبس ولو من �عید ُیتقى �قدر اإلمكان إذا 

 طالب:...
مه وهو تكلَّم �القرآن عن �عض األعاجم �غیر لغته، ما تستطیع أن تقول: قال فالن لقو  -جل وعال-هو َیِرد علیه أن هللا 

ة ب�حكي قوله �اللغة المناس -جل وعال-لیس من العرب، وتسوق ما جاء في القرآن على أنه لفظه، وهو غیر عر�ي، فاهلل 
 لمن ُأنزل علیهم القرآن؛ ألنه لو لو حكى قوله بلفظه خرج عن �ونه بلساٍن عر�ٍي مبین، واضح؟

جل -فالقول قول هللا  ،القول هذا �ختلف عن قول المبتدعة تحتاج إلى مز�د من التفصیل؛ ألنفالمسألة على �ل حال ما  
ن معن هؤالء األقوام  -جل وعال-ى أن ما ذ�ره هللا لكن یبق ،بلفظ وحروفه �صوت ُ�سَمع وحرف ما نختلف في هذا -وعال

 .-جل وعال-أشخاص وأمم وجماعات هو حكا�ة عن قولهم، ولیس �حكا�ة عن قول هللا 
ق لنا، واألصل في اإل�مان الدخول في صدق األم  انة، �قول األزهري: لم �ختلف أهل التفسیر أن معناه: وما أنت �ُمصدِّ

لذا قال: واإل�مان، �لها تدخل في أصل المادة، و  ،ي عندنا المادة یدخل فیها األمن، واألمانةالدخول في صدق األمانة، �عن
ه فقد أدى واألصل في اإل�مان الدخول في صدق األمانة، التي ائتمنه هللا علیها، فإذا اعتقد التصدیق �قلبه �ما صّدق بلسان

 ٍد لألمانة التي ائتمنه هللا علیها، وهو منافق.األمانة وهو مؤمن، ومن لم �عتقد التصدیق �قلبه فهو غیر مؤ 
 طالب: ...

ذه هإذا زاد اإلمام ر�عة فهل �عتد المسبوق بتلك الر�عة؟ إذا عرف المسبوق أن  :إن �ان �قصد ما حصل في صالتنا �قول
�عة. لكن ا زاد، هي أر الر�عة زائدة ال تجوز متا�عته علیها؛ ألنها �اطلة في حقه، وأنا ما أشوف أن اإلمام زاد ما زاد. م

 �عض الناس هللا یهد�ه.
ق   مؤٍد  غیرو ، ومن لم �عتقد التصدیق �قلبه فهبلسانه فقد أدى األمانة وهو مؤمن�قول: فإذا اعتقد التصدیق �قلبه �ما صدَّ

أخوذ من ا: هو موفي مقاییس اللغة البن فارس والصحاح للجوهري واللسان قالو  .وهو منافق ،لألمانة التي ائتمنه هللا علیها
مادة َأِمن التي تدل على معنیین هما: التصدیق الذي هو ضد التكذیب، واألمان وهو ضد الخوف، أما اإل�مان فضده 
ا الكفر، مأخوذ من مادة َأِمن التي تدل على معنیین هما: التصدیق الذي هو ضد التكذیب، واألمان وهو ضد الخوف، أم

 اإل�مان فضده الكفر. 
 نه هوإ :اآلن هم �قررون أن اإل�مان مرادف للتصدیق، �الم األزهري، نعم، في �الم األزهري قال ،ضدادبذ�ر هذه األ

ه اللفظة، التصدیق، اتفق أهل العلم على أن من اللغو�ین وغیرهم أن اإل�مان معناه التصدیق، فمقتضاه أن اللفظة مرادفة لهذ
 تدل على معنیین هما التصدیق وهو ضد التكذیب واألمان وهو ضد وفي �الم هؤالء قالوا: هو مأخوذ من مادة أمن التي

 هل �طابق التصدیق من �ل وجه؟، اإل�مان ضده الكفر ،الخوف، أما اإل�مان فضده الكفر. إذا �ان اإل�مان ضده الكفر
زهري ة، مع أن األمطا�ق همطا�قة؟ ما فی هما فیأم مطا�قة  هألن التصدیق ضده التكذیب واإل�مان ضده الكفر. إًذا هل فی

ى ذلك. وقد زعم ابن منظور أن إجماع أهل اللغة عل ،أما اإل�مان فضده الكفر ...اتفق العلماء من اللغو�ین وغیرهم :�قول
وه شیخ اإلسالم ابن تیمیة في �تاب اإل�مان منع الترادف بین �لمتي اإل�مان والتصدیق من �ل وجه، وفي �ل نّص من وج

 .مطا�قة هفي تقر�ر أهل اللغة وهو الواقع، التصدیق ضده التكذیب، واإل�مان ضده الكفر، إًذا ما فی كثیرة. اآلن عرفنا حتى
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 نعم أعم مما قرروه.
 طالب: أقصد أن الكفر �ستلزم التكذیب وز�ادة، أعم منه.

 طالب:...
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 و�ن �ان هناك مداخلة، لیس هناك ،ة بین اللفظین�عني الكفر ضد اإل�مان، والتكذیب ضد التصدیق، فال �مكن المطا�ق
 هناك موافقة من �ل وجه، هناك شيء إذا استعملنا النسب األر�ع، النسب :تباین بین اللفظین، لكن ال �مكن أن نقول

 یق وجدنا أنوالمماثلة، إذا استعملنا النسب األر�عة بین اإل�مان والتصد ،والمباینة ،والمداخلة ،األر�عة التي هي الموافقة
 ...بینها

 طالب: مداخلة.
 اثل من �ل وجه، نعم، إنما بینهما..نعم مداخلة، لیس بینهما تباین، وال تم 

 طالب: مداخلة.
ن هناك موافقة م :عم أو نقولن التصدیق أعم من اإل�مان أو اإل�مان أ إ :وأیهما أخص؟ هل نقول ؟مداخلة، فأیهما أعم

 ومخالفة من وجه؟ ،وجه
  طالب:...

 .ألنه مهم في هذا الباب ؛-رحمه هللا-�فصل �الم شیخ اإلسالم ء هذا، یجيس
ٍص نفي �تاب اإل�مان منع الترادف بین �لمتي اإل�مان والتصدیق من �ل وجٍه وفي �ل  -رحمه هللا-أقول: شیخ اإلسالم  

ي لغة اللفظ منع الترادف، مع أن من أئمة اللغة من �منع الترادف بین لفظتین مطلًقا، ما �مكن ف�عني في هذا  ،من وجوه
ة �تاب ، وأفضل ما ُ�قرأ في هذه المسألاوجد �لمة مرادفة من �ل وجه لكلمة أخرى، ال بد أن یوجد بینها فروقً تالعرب أن 

وجد أدنى شك في أن هذه تقوم مقام هذه من �ل وجه، ثم ی الفروق اللغو�ة ألبي هالل العسكري، تجد �لمتین أنت ما عندك
 .بین هاتین الكلمتین، وهذا �تاب نافع ومهم �النسبة لطالب العلم الك فروقً 

قته َصَدَقه َصَدقه  قته َصَدق، أو �قال للُمخِبر إذا َصدَّ منه وآمن آ :ال �قالو  ،�قول: من وجوه: أحدها أنه �قال للُمخِبر إذا صدَّ
قه �قال: آمنه ،آمنه وال آمن �ه :وال �قال ،َصَدَقه :�ه، �قال ي ، و�ذا ُعدِّ بل �قال: آمن له. مقتضى الترادف �ما �قال: صدَّ

قه مقتضى  الفعل المرادف �حرٍف غیر الحرف الذي ُ�عدَّى �ه الفعل األصل ما �ان هناك ترادف، فمقتضى قولهم: صدَّ
قه �قال: آمن له، �ما قال ،نه، وآمن �هالترادف أن �قال: آمنه، وال �قال حینئٍذ: آم  َمنَ َفآ{تعالى:  بل �قال: آمن له، إذا صدَّ

�َّةٌ  ِإالَّ  ِلُموَسى آَمنَ  َفَما{، ]٢٦:العنكبوت}[ُلوطٌ  َلهُ   .]٨٣:یونس}[َقْوِمهِ  ِمنْ  ُذرِّ
، �ل له في اللغة: صَدقتَ الثاني: أنه لیس مرادًفا للفظ التصدیق في المعنى، فإن �ل مخِبٍر عن مشاهدٍة أو غیب �قال  

ف �ما �قال: �ذبت. إذا طابق الواقع قیل له: صدَقت، و�ذا خال ،ُمخِبر عن مشاهدة أو غیب �قال له في اللغة: صَدقت
ون �صدق :الواقع قیل له: �ذبت. وأما لفظ اإل�مان فال �ستعمل إال في الخبر عن غائب، الذین یؤمنون �الغیب، ما �قال

ا غیب، وأما لفظ اإل�مان فال �ستعمل إال في الخبر عن غائب؛ ألن اإل�مان مشتق من األمن، فإنم�الغیب، یؤمنون �ال
 .�ستعمل في خبٍر ُیؤَتمن علیه المخِبر �األمر الغائب

، �عني �ما الثالث: أن لفظ اإل�مان في اللغة لم �قاَبل �التكذیب �لفظ التصدیق، بل المعروف في مقابلة اإل�مان لفظ الكفر 
م في �الم ابن فارس، والجوهري، وابن منظور. بل المعروف في مقابلة اإل�مان لفظ الكفر، �قالتق افر. �هو مؤمن أو  :دَّ

 الوالكفر ال �ختص �التكذیب فاإل�مان  -هذا الذي تشیر إلیه -ما �قال: هو مؤمن أو �اذب، والكفر ال �ختص �التكذیب
 �ختص �التصدیق فقط.
 .تكذیًبا و�كون مخالفًة ومعاداًة وامتناًعا بال تكذیببل إذا �ان الكفر �كون 

ق    مكذِّب؟ ،مكفِّرأم اآلن أبو طالب مصدِّ
 طالب: مصدق.

 �افر؟أم لكن مؤمن  ،مصدِّق 
 طالب: �افر.

قً  ،كافر  .الماذا؟ ألنه امتنع، ألنه امتنع من االنقیاد واإلذعان و�ن �ان مصدِّ
 من خیر أد�ان البر�ة دیًنا             ولقد علمُت �أن دین محمدٍ  
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 ......ما الذي منعه؟ لوال المذمُة أو  
 طالب:...

 نعم، لوجدتني سمًحا بذاك مبیًنا.
 مبیًنالوجدتني سمًحا              لوال المذمة أو حذار مسبةٍ  

ر �كون لمسبة، بل الكفبذاك ما الذي، ما منعه التكذیب؟ منعه االنقیاد، لم ینقد، والذي منعه الكبر وخوف المذمة وخوف ا
في مجرد نقیاد ال �كو�كون مخالفًة ومعاداة وامتناًعا بال تكذیب فال بد أن �كون اإل�مان تصد�ًقا مع موافقٍة ومواالٍة وا ،تكذیًبا

 التصدیق. ال �كفي مجرد التصدیق.
ة من األمن الذي هو ضد الرا�ع: أن من الناس من �قول: اإل�مان أصله في اللغة من األمن، اإل�مان أصله في اللغ

 هو �معنى اإلقرار. :الخوف، فآمن أي صار داخًال في األمن، ومن الناس من �قول
یق : وعلى تسلیم أن اإل�مان یرادف التصدیق فالتصدیق �كون �القلب واللسان وسائر الجوارح. فالتصد-رحمه هللا-قال  

ق ذلك أو ُ�كذِّ «لصحیح المتفق علیه: �كون �القلب واللسان وسائر الجوارح، �ما ثبت في الحدیث ا في  ،»�هوالفْرج ُ�صدِّ
اإلنسان  قه العمل؛ ألنكالم الحسن البصري �قول: لیس اإل�مان �التحلي وال �التمني، ولكن اإل�مان ما وقر في القلب وصدَّ 

 لذا جاء في الز�اة:هذه دعوى، هذه دعوى، �یف �صدق في دعواه؟ ما البرهان على صدقه؟ العمل، و فإذا ادعى اإل�مان 
لناس ایدعي، تسمع �ثیًرا من  فالدعاوى �مجرد اللسان �لٌّ ، برهان دلیل على صدق إ�مان مخرجها، و�ال »والصدقة برهان«

 ماا، صادق؟ �اذب هذأم قال: التقوى ها هنا. هذا �اذب  ،یرتكب المخالفات، والمحرمات والجرائم والمنكرات و�ذا قیل له
 بد من والتقوى ها هنا؟ هذه دعوى ال افعل المأمورات وترك المحظورات، و�رتكب المنكرات و�كون مؤمنً  معنى التقوى أوًال؟

ق هذه الدعوى فإن الدعوى غیر مقبولة قها العمل، والدعوى سهلة �ٌل �ستطیعها. فإذا لم یوجد برهان �صدِّ  .أن �صدِّ
قه العمل، وذ�ر الشیخ  ق والفْرج �ُ «الحدیث الصحیح المتفق علیه:  -هللا علیه رحمة-فاإل�مان ما وقر في القلب وصدَّ صدِّ

 . »ذلك أو ُ�كذِّ�ه
 خاص نا �إ�ماٍن مطلق، بل �إ�مانٍ هو تصدیٌق خاص مقیَّد �قیود؛ ألن هللا لم �أمر  :أو �قال: هو تصدیٌق خاص، أو �قال

اءت له قیود، والحقائق الشرعیة ج ،وصفٍة معینة، �عني هل جاء في النصوص إ�مان من غیر بیان في الشرع؟ ما جاء
ي  الصالة ف، الشرع ال یلغي الحقیقة اللغو�ة، إنما یز�د علیها، فمثالً اأصلها الحقائق اللغو�ة، لكن الشرع یز�د علیها قیودً 

في  ع زاداللغة الدعاء، أال توجد هذه الحقیقة اللغو�ة في الحقیقة الشرعیة؟ أال یوجد دعاء في الصالة الشرعیة؟ لكن الشر 
 حقیقة الصالة الشرعیة، على ما جاء في الحقیقة اللغو�ة.

اء جأو �قال: هو تصدیٌق خاص مقید �قیود؛ ألن هللا تعالى لم �أمرنا �إ�ماٍن مطلق، بل �إ�مان خاص وصفة معینة، لو  
لواقع اكن إ�جاده في بدون قید؟ ما �مكن تحقیقه، ال �مكن تحقیقه، وال �م ،طیب هل �مكن تحقیقه ،األمر �اإل�مان المطلق

 َ�َما َیامُ الصِّ  ُكمُ َعَلیْ  {ُكِتبَ إال �قیوده، ولذلك األلفاظ المجملة في الشرع ال بد من بیانها، و�ال ال �مكن العمل بها، لو قال: 
ي الز�اة؟ ال بد من مل؟ �یف نؤت، �یف نع]٧٨:الحج}[الزََّكاةَ  {َوآُتوافقط، أو  ]١٨٣:البقرة}[َقْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذینَ  َعَلى ُكِتبَ 

ودة فیها وهكذا �قیة الحقائق الشرعیة تجدها موجودة في الحقیقة اللغو�ة موج ،القیود، �یف نصوم؟ ال بد من بیان في الشرع
 .وز�ادة

لجوارح، و�ن �ان هو التصدیق فالتصدیق التام القائم مستلزٌم لما وجب من أعمال القلب وا ،أو �قال: و�ن �ان هو التصدیق 
فالن  :كو�ن �ان هو التصدیق فالتصدیق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. اآلن لو �قول ل :قالأو �

صدقت. وهذه رسالة معي  :صدقت، حضر من البلد الفالني قِدم من البلد الفالني تقول له :حضر، فالن حضر، وتقول له
ق  ،سوف أ�عثها إلیه في البلد الذي قِدم منه إنه حضر وصدقت القائل، :لفالن هذا الذي قیل له  ؟ مكذِّبأم أنت مصدِّ

 طالب: مكذب.
فال بد من توافر القول مع الفعل لیتم التصدیق، فالذي  ،مكذِّب؛ ألن �عض الناس قد �قول الكالم بلسانه و�كذِّب �فعاله

ق الرسول  قه بلسانه و�خالفه �فعاله، هذا تمت وهو مقتضى شهادة أن محمًدا رسول هللا -علیه الصالة والسالم-�صدِّ  �صدِّ
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حضر  ،ما تمت؟ ما تمت شهادته، وتصد�قه ناقص، ما وقر في القلب وصدقه العمل، وما تقول: �هللا صدقتأم شهادته 
�ً  ،ومع ذلك أنا عندي خطاب سوف أرسله له في البلد، ما صدَّقت ،فالن ق. اصرت مكذِّ  غیر مصدِّ

لتي ادیق فالتصدیق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. وهذه الحقیقة أو �قال: و�ن �ان هو التص 
یناقض  خفیت على �ثیٍر من عوام المسلمین الذین �شهدون أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا و�فعلون و�زاولون ما

ق تجده �طوف على قبر و�كرر ال إله إال هللا محمًدا رسو  ،الشهادتین  -ناقضمكذِّب؟ مكذِّب، فعل مأم ل هللا. هذا مصدِّ
ق، وأ- العافیةنسأل هللا بو جهل . یلفظ بها وال �عرف معناها، وال �عمل �مقتضاها، و�أتي �ما یناقضها، و�زعم أنه مصدِّ

ألنهم  ]٥:ص}[اَواِحدً  ًهاِإلَ  َهةَ اآللِ  َأَجَعلَ {لما قیل له ولقومه: قولوا: ال إله إال هللا، رفضوا  هأعرف منه بال إله إال هللا؛ ألن
ب ه لكن مكذِّ ال إله إال هللا. فهذا و�ن �ان یلفظ بلسان :�عرفون معنى ال إله إال هللا، وهذا المسكین �طوف على القبر و�قول

 .�فعاله
ز�اة والحج صالة والولكن الشارع زاد فیه أحكاًما �ال ،: أو �قال إن اللفظ �اٍق على معناه في اللغة-رحمه هللا-قال الشیخ  

وغیرها. �عني من األعمال التي هي شرٌط في صحة اإل�مان، شرط في صحته، على ما �أتي في �الم أهل العلم من 
�ره أو شرط �مال �ما �قول �عض العلماء و�ثیر من الشراح وسیأتي تقر  اأو ر�نً  ااشتراط األعمال لصحته من �ونها شرطً 

 .إن شاء هللا تعالى ،والرد علیهم
: اتفق بذ�ر من نقل اإلجماع، وفي أي �تاٍب ُذِكر؛ ألنه في �الم األزهري السابق قال -رحمه هللا-ثم طالب شیخ اإلسالم 

ي ممن �طالب األزهري وغیر األزهر  -رحمه هللا تعالى-أهل العلم من اللغو�ین وغیرهم أن اإل�مان معناه التصدیق، الشیخ 
ن أن م -رحمه هللا-اع وفي أي �تاٍب ُذِكر، هل نستطیع أن نجیب على �الم الشیخ نقل هذا االتفاق بذ�ر من نقل اإلجم

 ؟نقل اإلجماع األزهري؟ وهو حجة فیما ینُقل، وهو ثقة
 طالب:...

 ....أقول
 طالب:...

ب، ا�عني الكتاب �تا�ه عمدة في الب ،�عني من من المتقدمین من أئمة اللغة، وهو من ثقاتهم وأئمتهم ،ثالثمائة و�سور
ن یوصى �ل طالب علم أن یرجع إلى الكتب القد�مة في اللغة التي ما تأثرت �المذاهب الكالمیة والمذاهب الفرعیة؛ أل

م أال بد أن یؤثر في الحقائق؛ ألن المذهب �فرض نفسه على معتنقه، شاء  فرعیةالتأثر �المذاهب سواء �انت أصلیة أو 
ر الحقائق الشرعیة بناًء علىأبى، ولذا تجدون في �تب اللغة التي صنفها  ك یوصى ما في مذهبه، ولذل أتباع المذاهب �فسِّ

مة لغة التي وال �كون معوله على الكتب المتأخرة ال سیما الكتب و�ن �انت في ال ،طالب العلم أن یرتقي إلى الكتب المتقدِّ
�تاب شخص تا�ع لمذهب من هذه تخدم مذاهب معینة، فیأتي في بیان حقیقة مختلف فیها بین المذاهب فیأخذها من 

ا ُوِجد و�شرح ألفاظه، إذ ،من �تب الشافعیة، و�ّین غر�به االمذاهب، مثًال المصباح المنیر �خدم الشافعیة، و�خدم �تا�ً 
 اشافعی�  �أنه قال في المصباح المنیر؟ ما �مكن، أو تحاج اخالف في حقیقة شرعیة بین الشافعیة والحنفیة تقدر تحاج حنفی� 

زي في الُمغِرب �ذا؟ ما �مكن، أو في المطِلع أو غیرها، ما �مكن�أن ، هذه ةلفمن �تب مخا اتحاج مخاِلفً  أن ه قال الُمطرِّ
ا لطالب العلم، لئال ُینَقض قوله ودعواه   .مهمة جد�

ر، هل ثم طالب شیخ اإلسالم بذ�ر من نقل اإلجماع وفي أي �تاب ذ� -رحمه هللا-فهل نجیب عن �الم شیخ اإلسالم  
ي األزهري ذ�ر وف :ن من نقل اإلجماع األزهري، وهو إمام حجة صاحب استقراء وتتبع، وفي أي �تاٍب ذ�ر. نقولإ :نقول

ة؛ ال؟ ما ینقض أصل المسألأم كتاب تهذیب اللغة، لكن هل جوابنا على هذا السؤال من شیخ اإلسالم ینقض أصل المسألة 
 عم هو إمام وصاحب استقراء في �تب اللغة، لكن غیرهم هل هو صاحب استقراءألن األزهري �قول من اللغو�ین وغیرهم ن

كن في �قیة فنون المعرفة اإلسالمیة من المعارف األخرى والتخصصات األخرى؟ ال، هو حجة فیما ینقل عن أئمة اللغة، ل
 ؟ه �كون ناقًصاءفي غیرهم �كون و�ن اطلع على شيء فإن استقرا

 طالب:...
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 للغة، لكن الشرع زاد علیها.ما �خالف انعم، 
 طالب:...

لى عهذا ال یدل  ،واإل�مان �قابله الكفر ،التصدیق �قابله التكذیب :لكن غیره من أهل اللغة ابن فارس والجوهري قالوا
 التغایر؟

 طالب:...
قه وآمن �ه وآمن له، حتى في اللغة هناك  ى �ه ال �كون ألنهم �قرون جمیًعا �أنه إذا اختلف الحرف الُمعدّ  ؛فرق بین صدَّ

 ترادف. 
 طالب:...

ي من المقصود �أهل اللغة؟ هل المقصود نقلتها �أبي عمرٍو أب �قول: �قول: ثم من المقصود �أهل اللغة؟ شیخ اإلسالم
 عمرو؟ أو الشیباني؟

 طالب:...
نقلتها  هل نقل االتفاق عنأبو عمرو الشیباني إمام من أئمتهم، �أبي عمرٍو واألصمعي والخلیل ونحوهم أو المتكلمین بها؟ 

للغة؟ كأبي عمرٍو واألصمعي والخلیل أو من األعراب الذین ینطقون بها وال تغیرت لغاتهم ولهجاتهم �المخالطة؟ من أهل ا
 هم الناطقون بها أو نقلتها؟

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
اللغة؟ هل المقصود نقلتها �أبي عمرٍو واألصمعي  على النقلة، �الم شیخ اإلسالم، هل المقصود من المقصود �أهل

 ،لون ن بها؟ هل نقول: إن هؤالء النقلة مخبرون عن أهلها، عن أصحابها، وهم ثقات فیما ینقو والخلیل ونحوهم أو المتكلم
على  معولال :فالمعول أوًال وآخًرا على الناطقین، وهؤالء أوعیة لما نطق �ه أولئك. �عني مثل ما نقول في علوم الحدیث

ون، وأما أئمة الحدیث في الصدر األول، �عني األئمة الذین علیهم المعول، �أحمد وابن معین وابن المدیني واألئمة المتقدم
 ها، وقر�وهاالمتأخرون فهم عالة على المتقدمین، لكنهم ما خرجوا عن أقوالهم، جمعوا أقوالهم، ونظروا فیها ووفقوا بین مختلف

المعول في علوم الحدیث على ابن حجر والذهبي والمتأخر�ن أو على  :ما جاؤوا �جدید، فهل نقول ،ووضحوها �األمثلة
مییزه المتقدمین؟ العبرة �المتقدمین، لكن هؤالء نقلة أمناء، نعم دخل علیهم شيء من الدخن من علم الكالم و�ذا وسهل ت

 .واة قلة؛ ألن النقلة ما جاؤوا �شيء من عندهم، هم ر المعول على الناطقین أو على الن :وتحر�ره، وال خالف حینما نقول
و�نما ینقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، أو ما  ،أما علماء اللغة فهؤالء ال ینقلون �ل ما �ان قبل اإلسالم �إسناد

صمعي والخلیل سمعوه في دواو�ن الشعر و�الم العرب وغیر ذلك �اإلسناد، نعم. هؤالء الذین نقلوا اللغة �أبي عمرٍو واأل
هل استوعبوا جمیع ما نطقت �ه العرب لیتم لهم نقل االتفاق؟ هل استوعبوا جمیع ما نطقت �ه العرب لیتم االستقراء الذي 
من أجله وُ�حرر علیه اإلجماع الذي اإلجماع الملِزم؟ نظیر ما �قال في المسائل العلمیة ونقل اإلجماع علیها، �ثیر من 

ثم �عد التفتیش یوجد مخاِلف، وهذا موجود في العلوم �لها، �عني تجد البصر�ین  ،على مسألة أهل العلم ینقل اإلجماع
�قررون مسألة بناًء على استقراء، ثم �قررها الكوفیون على خالف ما قرره البصر�ون و�ستدلون �أشعار العرب، فنقل 

ني في عصر الصحا�ة واجتماعهم التئامهم ممكن، االتفاق في أي علم من العلوم دونه خرط القتاد ال سیما �عد التفرق، �ع
لكن لما تفرقوا في األمصار، المشرقي �یف �عرف أقوال المغار�ة؟ والتتا�ع على نقل اإلجماع مع التساهل فیه یوقع في 

، �قول االنووي ینقل، ابن المنذر ینقل، ثم إذا فتشت وجدت مخالفً  ،حرج �بیر، �ما قال الشو�اني، ابن قدامة ینقل
الشو�اني: ودعاوى اإلجماع التي ینقلها �عض أهل العلم تجعل طالب العلم ال یهاب اإلجماع؛ ألن ممن ینقل اإلجماع قد 
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�الم شیخ اإلسالم نافع في  ..، المقصود أن هذا اإلجماع الذي یذ�رونهاینقل الخالف بنفسه، �النووي مثًال، یذ�ر مخاِلفً 
و�نما  ،لة، �قول: أما علماء اللغة فهم ال ینقلون �ل ما �ان قبل اإلسالم �إسنادجمیع العلوم، ما هو �خاص في هذه المسأ

وسكنوا البوادي، وصبروا على الشدائد، لكن هل معناه أنهم ما فاتهم  ،ینقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. نعم تعبوا
م فیما نقلوه لفظ اإل�مان فضًال عن أن شيء؟ أو ما سمعوه في دواو�ن الشعر و�الم العرب وغیر ذلك �اإلسناد وال نعل

 معنى هذا الكالم؟ ما�كونوا أجمعوا علیه. وال نعلم فیما نقلوه لفظ اإل�مان فضًال عن أن �كونوا أجمعوا علیه. 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 �عني ما جاءت المادة في اللغة؟ 
 طالب:...

 العرب حتى �عد اإلسالم؟ �عني تصار�ف الكلمة منقولة، واإل�مان بلفظه ما تداوله
 طالب:...

 نعم، اللفظ لفظ شرعي لكن أال نجد هذه اللفظة عند العرب قبل اإلسالم؟
 طالب:...

المادة و في �عض األلفاظ ینّص أهل العلم على أنه لفٌظ إسالمي، �عني ما �عرفه العرب، مثل هذا �قال في مثل هذا الكالم، 
لكن في هذه المادة هل هذا  ،ت عند العرب؟ الوزن موجود في �لمات �ثیرةمعروفة ومطروقة، فهل هذا المصدر ُمَما

ني �ع »لینتهین أقوام عن َوْدِعهم«المصدر ُمَمات؟ �عني �عض األلفاظ و�عض المشتقات تجد العرب ما تكلموا فیها، 
الماضي؟ الماضي  األمر، لكن »دع ما یر�بك«المضارع،  »من لم یدع قول الزور«تر�هم، هذا المصدر أصل الكلمة، 

كن ل�عني تر�ك،  ُمَمات؟ ُمَمات في لغة العرب، استغنوا عنه بَتَرَك. في القراءة الشاذة: (ما َوَدَعك ر�َُّك)أم موجود مستعمل 
 القراءة شاذة ال �عول علیها.

�كونوا  فضًال عن أن �قول: و�الم العرب وغیر ذلك �إسناد وال نعلم فیما نقلوه لفظ اإل�مان. لفظ اإل�مان بهذا التر�یب 
 .-رحمه هللا-أجمعوا علیه إلى آخر �المه 

  طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 أو أن الرواة عبروا عنه؟ ترجموا �المه؟ ،لكن هل هرقل تكلم بهذه الكلمة بهذا اللفظ

 طالب:...
 ، محتمل.نعمفهمت �المي؟ 

خ اإلسالم سالم؛ ألن اإلجماع الذي أراد نفیه شین �الم األزهري ال �حتج �ه على شیخ اإلإال نقول  لمَ هذا �قول:  
الم یاد، أما �واإلجماع على أن اإل�مان لغة هو مطلق التصدیق ال التصدیق المطلق الذي �ستلزم العمل واإلقرار واالنق

ه ذي ینفیفهو نقل عام على أن اإل�مان معناه التصدیق دون أن یذ�ر أنه مطلق التصدیق ال ،األزهري ونقله لإلجماع
 طلق.فال إشكال عند شیخ اإلسالم مع �الم األزهري؛ ألنه یدخل فیه مطلق التصدیق والتصدیق الم ،شیخ اإلسالم

فاق. نكتفي لو أن شیخ اإلسالم ما تعرض لالتفاق الذي نقلوه ونقده قلنا �مثل هذا الكالم، لكن شیخ اإلسالم نقد نقلهم االت 
 .بهذا

 .�هللا أعلم 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. وصلى هللا على نبینا 


